
 1

حبسبهم، فالكرم باملال معناه: بذله بسخاء، والكرم أيضًا باملال يطلق على اجليد منه كما قال النيب َصلى  ....
  ).واتق كرائم أموالهم اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( 

  وكذلك أيضاً ما يتضمن الشيء املهم يوصف بالكرم ملا يف هذا الوصف يف كتاب سليمان عليه الصالة والسالم.
وفيه دليل على أن األوىل أن يبدأ الكاتب بامسه فيقول: من فالن، قبل أن يبدأ باسم املرسل إليه أو املكتوب إليه. 

  وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟
  من باب العادة. :الطالب
ة اليت اعتادها الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة اليت كان عليها السلف أوىل من العاد الشيخ:

الناس اليوم، اعتاد الناس اليوم أم يبدءون باملكتوب إليه.. إىل فالن ابن فالن، ولكن العادة األوىل أوىل؛ ألن 
  اإلنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ: من فالن عرف اآلن ما هذا وما قيمة الكتاب، قبل أن يقرأه كله.

  هذا؛ ألن الكتاب وارٌد من إىل، فيقتضي أن يبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. مث إن الرتتيب الطبيعي يقتضي
  فإذاً نقول: األوىل أن يبدأ اإلنسان بامسه إذا أرسل كتاباً إىل أحد؛ ألن هذه هي السنة املّتبعة.

] وال 30))[النمل:َماَن ِإنُه ِمْن ُسَليْ  هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه ال حيتاج إىل ذكر املكتوب إليه؛ ألنه قال: ((
  قال: إىل ملكة سبأ؟

  قد يكون ذكر. :الطالب
  لكن اللي أمامنا اآلن. الشيخ:
  ...... :الطالب
أو نقول: إنه إذا دل الدليل على املكتوب إليه فال حاجة إىل ذكره، مثًال إذا أرسلت هذا حيتمل هذا الشيخ:

ء به هذا الطائر إىل صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب إىل شخص وال سيما يف مثل قصة سليمان، أنه جا
  الكتاب إىل غري املكتوب إليه.
أن يتعني ويصل إليه، وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه  ايش املقصود به؟واملقصود ببيان املكتوب إليه

ذكره أوىل، ال مع هذا حيصل به أكرب تعيني، فنقول: إنه ال حاجة إىل ذكره إذا كان األمر حيصل بدونه، ولكن 
سيما إذا كان يرتتب عليه شيٌء يف املستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أُرسل إليه ُعلم وأخذه، لكن يف 

  املستقبل ما ندري ملن وّجه له هذا اخلطاب، فذكره بال شك أوىل.
َوِإنُه ِبْسِم اللِه  ائل؛ لقوله: ((وأيضًا يف هذا دليل على استحباب البداءة ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول الرس

  ].30))[النمل:الرْحَمِن الرِحيِم 
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وفيه دليٌل على استعمال اإلجياز إذا مل يكن فيه تقصري؛ ألن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان يف غاية ما يكون 
] ولكن بشرط: أن ال يكون اإلجياز 31لنمل:))[اَأال تـَْعُلوا َعَلي َوْأتُوِني ُمْسِلِميَن  من اإلجياز.. مجلتان فقط ((

  خمالً باملقصود، فإن كان خمالً باملقصود صار تقصرياً.
وفيه دليٌل على أن سليمان عليه الصالة والسالم دعاهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل وال يريد التملك والسيطرة، وإمنا 

ها يسجدون للشمس من دون اهللا، فهذا كفر فال يريد بذلك الدخول يف اإلسالم؛ ألن اهلدهد ملا أخربه أا وقوم
  ].31))[النمل:َوْأتُوِني ُمْسِلِميَن  بد أن خيرجوا منه إىل اإلسالم لقوله: ((

      َوْأتُوِني  وفيه أيضًا دليل على قوة سليمان عليه الصالة والسالم؛ ألنه مل يقل: وأسلموا، بل قال: ((
  ن يأتوا إليه وهم على إسالم.] فطلب منهم أ31))[النمل:ُمْسِلِميَن 

   وهل املراد أن يأتوا مجيعاً؟ ال، املراد أعيام وأشرافهم؛ ألن األعيان واألشراف يقومون مقام العامة.
] 32))[النمل:يَا َأيـَها الَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي َأْمِري  وفيه دليٌل على استحباب املشاورة يف األمور العامة لقوهلا: ((

     قَاَلْت يَا َأيـَها الَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي  عن املشاورة (( لك مل تستغنملكة وهلا متام السلطة، مع ذ فهي مع أا
  ].32))[النمل:َأْمِري 

َما ُكنُت  وفيه دليل على حزم هذه املرأة وأا تريد أن تكون سياستها مبنية على املسئولية على اجلميع؛ لقوهلا: ((
] وحينئذ لو حصل خالف املقصود مل يكن عليها لوم، ما دامت ُتشهد 32))[النمل:تى َتْشَهُدوِن قَاِطَعًة َأْمًرا حَ 

  هؤالء وتبني هلم.
؛ ألم ملا ذكروا ما مشورتهمصيب يف أنه  شري أن خيالف املستشار إذا مل يروفيه أيضًا دليل على أنه جيوز للمست

        ِإن اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها  فإا قالت: (( يدل على أم يريدون قتاله وهي ال تراه خالفته،
  ] إىل آخره.34))[النمل:... 

َواَألْمُر  هذه املرأة من قومها؛ ألا بعد أن استشارم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا: (( ةوفيه دليل على مكان
] فهل يؤخذ من ذلك أيضًا أنه إذا قّدم املستشار مشورته إلنسان كبري 33[النمل:))ِإلَْيِك فَانظُِري َماَذا تَْأُمرِيَن 

إن شاء  أكرب منه قدرًا أو فهما أو علمًا أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم. يقول مثل هذا تأدباً، وصاحبه باخليار
   أخذ مبشورته وإن شاء مل يأخذ.

          ِإن اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريَةً  ظرت يف العواقب ((وفيه دليٌل على حزم هذه املرأة أيضًا من جهة أا ن
] وهكذا ينبغي للعاقل أن ال حيكم على األمور ببوادرها وظواهرها، وإمنا حيكم على 34))[النمل:َأْفَسُدوَها 

  األمور بعواقبها.
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ل يكون األمر بالعكس، لكن هل فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة يف نظر اإلنسان، ولكنه عند التأم
  األوىل املبادرة أو التأين؟

يف األصل التأين أوىل؛ ألن اإلنسان إذا تأىن ما يندم ما فعل شيء، لكن إذا تسرّع فهو الذي يكون عرضة للندم، 
  وكم من كلمة قال اإلنسان ليتين مل أقلها، وكم من فعل قال: ليتين مل أفعله.

املقصود، وال يتسرع تسرعًا حيصل به الندم،  ضيعييف األمور، ال يتأىن تأنيًا  احلزمولكن مع هذا ينبغي استعمال 
  كم بيتني يف هذا املعىن، حتفظوما؟توأظن أين أنشد

  يف احلزم؟ :الطالب
  ال. يف أنه قد يكون التسرع أوىل وقد يكون التأين أوىل. الشيخ:
  الشيخ: ........ :الطالب

ــــه ــــأني بعــــض حاجت ُــــدرك المت   قــــد ي
  وربمـــــــا فـــــــات قومـــــــاً جـــــــل أمـــــــرهم

  

  وقـــد يكـــون مـــع المســـتعجل الزلـــل  
  مـــع التـــأني وكـــان الـــرأي لـــو عجلـــوا

  
، املهم أننا نقول: إذا دار األمر بني اإلسراع والتأين ومل يرتجح اإلسراع عليه فاألوىل التأين؛ وهذا صحيٌح وواقع 

دث شيئًا فاته األمر ومل يتمكن من التخلص ألن اإلنسان يكون األمر بيده ما دام مل حيدث شيئاً، لكن إذا أح
  منه.

  يؤخذ من اآلية؟ :الطالب
  نعم. الشيخ:
  كيف؟  :الطالب
قَاَلْت ِإن اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَة َأْهِلَها َأِذلًة  يؤخذ من اآلية ألا (( الشيخ:

قب، والنظر يف العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأين، قد يكون مثًال يرى ] فهي نظرت يف العوا34))[النمل:
     اإلنسان الرائي أنه إذا مل ُيسرع فات املقصود، فيسرع أو إذا أسرع حصل اخللل فيتأىن، فهو مأخوٌذ من قوهلا:

  ].34))[النمل:ْهِلَها َأِذلًة ِإن اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَة أَ  ((
  ].35))[النمل:َوِإني ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهِديٍة فـََناِظَرٌة ِبَم يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن  وفيه أيضاً: ((

  يستفاد من هذه اآلية: 
  أوًال: ذكاء هذه املرأة وحنكتها.
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ال يُعد خديعة، إذا أراد اإلنسان أن ميتحن غريه ثانياً: يستفاد من ذلك: جواز االختبار واالمتحان، وأن ذلك 
  بشيء من األشياء ما يُعد هذا خديعة؛ ألنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا ال مانع منه.

ويف اآلية أيضًا الفائدة الثالثة وهي: العمل بالقرائن؛ ألا أرادت أن ترسل هذه اهلدية لتخترب مراد سليمان، هل 
ية وال يكف عن طلبه األول م يسلمون فال تنفع فيه هذه اهلدفيه هذه اهلدية، أو يريد أيريد املال فقط، هل تك

  ].31))[النمل:َأال تـَْعُلوا َعَلي َوْأتُوِني ُمْسِلِميَن  وهو ((
 ففيها إذاً ثالث فوائد، وهل ورد مثل ذلك؟ نعم. يف قصة سليمان يف املرأتني اللتني احتكمتا إليه يف ابن إحدامها،

خرجت امرأتان إىل خارج البلد ومع كل واحدة هلما ابن، فأكل الذئب ابن الكربى فاحتكمتا إىل داود عليه 
الصالة والسالم فقضى باالبن املوجود للكربى؛ بناًء على أن الصغرى ميكنها أن تلد فيما بعد، ولكنه ملا حتاكمتا 

كم أنا نأيت بالسكني ونشق الولد نصفني ويكون إىل سليمان عليه الصالة والسالم قال: ليس هذا احلكم، احل
ألا تقول: مثلما تلف ابين يتلف اليش ؟للكبرية نصف وللصغرية نصف، الكبرية وافقت على أن يشق نصفني؛ 

  ابنها، وأما الصغرية فقالت: ال يا نيب اهللا الولد هلا.
ق بالقرائن، وال مانع من ذلك وقد  فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به هلا، فهذا من باب االستظهار للح

  كان القضاة يفعلونه.
   فهذه املسألة إرسال اهلدية إىل سليمان عليه الصالة والسالم من هذا النوع؛ ليستظهر به حاله فُيعمل بالقرينة.

  يؤخذ من فعلها. ... :الطالب
  نعم؛ ألن هذا ما فيه مانع. الشيخ:
  وإن كانت كافرة؟ :الطالب
َرٌة  ألن الشيء إذا حكاه اهللا سبحانه وتعاىل فقد قال: ((كافرة؛   ولو كانت الشيخ: َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعبـْ

  .على األصل] فإذا حكى اهللا تعاىل عن الكافرين شيئاً ومل يرد إبطاله، فإنه 111))[يوسف:ِألُْوِلي األَْلَباِب 
  ؤخذ؟الفائدة الرابعة من اآلية: أن اهلدية كانت كبرية، من أين ت

] وال يُرسل مجاعة دية إال وهي كبرية، وأيضًا رمبا نقول مع كربها 35))[النمل:فـََناِظَرٌة ِبَم يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن  ((
  مثينة؛ ألجل أن يدافع هؤالء املرسلون عنها لو حاول أحٌد أن يعتدي عليها.

  ترسل ا مجاعة.فيستفاد إذاً عظم هذه اهلدية كمية وكيفية، ولذلك احتاجت إىل أن 
ُتْم ِبَهِدي  ويف قوله: (( ٌر ِمما آتَاُكْم َبْل َأنـْ ِتُكْم تـَْفَرُحوَن فـََلما َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل َأتُِمدوَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِنَي اللُه َخيـْ

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبَها َولَُنْخرِ *  َها َأِذلًة َوُهْم َصاِغُروَن اْرِجْع ِإلَْيِهْم فـَ   ].37 - 36))[النمل:َجنـُهْم ِمنـْ
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] أن من املستحسن أن يتقدم الرئيس رئيس الوفد أو القوم 36))[النمل:فـََلما َجاَء ُسَلْيَماَن  يستفاد من قوله: ((
اجلميع دفعة واحدة غري الئق بالكالم أو بالفعل إذا كان مكلفاً بالفعل، املهم أن يكون املتقدم الرئيس؛ ألن تقدم 

  لضياع املسئولية، فال بد أن يتقدم واحٌد، وكلما ُحصر األمر كان أقرب إىل الفهم وإىل حصول املقصود.
                  َأتُِمدوَننِ  وفيه أيضاً: دليٌل على توجيه اخلطاب للجماعة وإن كان املتقدم رئيسهم؛ لقوله: ((

  ].36))[النمل:ِبَماٍل 
ه دليل على جواز الغلظة يف القول إذا كانت املصلحة فيه؛ ألن هذا األسلوب من سليمان عليه الصالة وفي

] للتوبيخ والتعجيب، يعين أنه 36))[النمل:َأتُِمدوَنِن  والسالم أسلوب قوي؛ إذ قلنا أن االستفهام يف قوله: ((
  ومعروف ومشهور؟ يوخبهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم، كيف ميدونه مبال وهو ملك

وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة اهللا.. الفائدة الرابعة: أنه جيوز لإلنسان أن يتحدث بنعمة اهللا لقوله تعاىل: 
ٌر ِمما آتَاُكْم  ((   ].36))[النمل:َفَما آتَاِنَي اللُه َخيـْ

؟ نرى أنه على حسب صغارولكن هل يتحدث ذه النعمة على سبيل االفتخار أو على سبيل االفتقار واالست
  احلال.

فمع العدو جيوز أن يتحدث ا افتخاراً، ولذلك جتوز اخليالء يف احلرب مع أن اخليالء حمّرمة وهي من الكبائر، 
لكن يف احلرب إلغاظة العدو ال بأس ا، فسليمان عليه الصالة والسالم حتدث هنا بنعمة اهللا افتخاراً فيما يظهر 

ؤالء القوم، وهذا ال بأس به إذا كان أمام العدو، فأما إذا كان إلظهار النعمة فإنه ال جيوز إال يل.. افتخاراً على ه
  العلو على اخللق. و على سبيل االستصغار واالفتقار إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ال على سبيل االفتخار

        َبْل َأنـُْتْم ِبَهِديِتُكْم  (الفائدة اخلامسة: أنه جيوز لإلنسان أن يصف غريه مبا يبدو من حاله؛ لقوله: (
] إذ أن الفرح كما تعرفون أمٌر باطين، تظهر عالماته على ظاهر البدن، ولكنه يف األصل 36))[النمل:تـَْفَرُحوَن 

  أمٌر باطين؛ ألن الذي يفرح ما ُيسمع لفرحه صوت وال يُرى له حركة، ولكن تظهر عالماته.
ه بالقرائن ملا يظهر من حاله، وقد مر عليكم كثريًا مثل هذا األمر، فقد قال فال بأس أن اإلنسان حيكم على غري 

) ومع هذا فإن هذا الرجل مل واهللا ما البتيها أهل بيٍت أفقر مني الرجل الذي جامع زوجته يف ار رمضان: ( 
   يطف بأبيات أهل املدينة ويفتشها حىت يعرف أن ما فيه أحد أفقر منه.

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهمْ  وفيه دليٌل على إظهار القوة لإلعداء لقوله: ((الفائدة السادسة:        اْرِجْع ِإلَْيِهْم فـَ
ٍة  ] وهذا داخٌل يف قوله تعاىل: ((37))[النمل:ِبَها  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوفإن من 60))[األنفال:َوَأِعد [
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ُميكن من القوى، سواٌء كانت القوة قولية، أو مادية، أو معنوية ... املهم أن مجيع القوى قوة نكرة تشمل كل ما 
  ).الحرب خدعة يف معاملة األعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حىت إنه جاء يف احلديث ( 

  لكن اخليانة هل جتوز أو ما جتوز؟ 
  ..... :الطالب
َوِإما َتَخاَفن ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ  عدوه، وهلذا قال اهللا تعاىل: ((خيانة العدو، ال جيوز لإلنسان أن خيون  الشيخ:

] يعين: وال ختنهم، وكذلك إذا خانوا يكونوا نقضوا العهد، وقد مر علينا أن 58))[األنفال:ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء 
  هذه املسألة هلا ثالث حاالت املعاهدين هلم ثالث حاالت: 

  ].7))[التوبة:َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهْم  قيموا لنا ((إما أن يست
َوِإْن َنَكثُوا َأْيَمانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا َأئِمَة  وإما أن ينكثوا العهد، وحينئذ ال عهد ((

  ].12))[التوبة:اْلُكْفِر 
لعهد وظاهرهم االستقامة، لكن خناف منهم اخليانة فهنا ننبذ العهد إليهم، وخنربهم بأننا قد وإما أال ينقضوا ا

  أبطلنا العهد، حىت لو قالوا: سنبقى على العهد نقول: ال، حنن اآلن كٌل منا حر.
َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبَها  ((هنا يف الكالم  ] هذا التهديد والوعيد ال شك أنه 37مل:))[الناْرِجْع ِإلَْيِهْم فـَ

ٍة  مظهر قوة، فيكون داخًال يف قول اهللا تعاىل: (( وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُو60))[األنفال:َوَأِعد.[   
  كيف جنمع بني جواز خدع العدو وبني عدم جواز اخليانة؟  :الطالب
مانة، واخلديعة ختدعه يف غري مقام األمانة، احلرب قائمة نعم. اخليانة معناها: أنك ختدعه يف مقام األ الشيخ:

وتضع كمني هلم مثًال وما أشبه ذلك، تظهر مثًال أن عندك كثرة عدد جتعل الناس مثًال يرتددون كما فعل القعقاع 
  فأنت اآلن ما خنتهم؛ ألن ما بينك وبينهم عهد. .الفرس ... وغري ذلك معبن عمرو يف حروبه 

  خيربه بأنه فالن يؤّمنه، مث يقتله. .....بعض الصحابة  :الطالب
ما يعترب خيانة ألن ذاك حمارب، ما بينه وبينه عهد، وهلذا قال الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يف قصة   الشيخ:

  ).من لكعب بن األشرف فقد آذى اهللا ورسوله كعب بن األشرف: ( 
  ).أال أن القوة الرمي .. أال أن القوة الرمي َلْيِه َوَسلَم فّسر القوة قال: ( النيب َصلى اللُه عَ  :الطالب
نعم. الرسول عليه الصالة والسالم وكذلك أيضًا ما يرد عن الصحابة يف تفسري بعض اآليات يذكرون  الشيخ:

الرمي اآلن من أشد ما ، والقوة يف ذلك الوقت هي الرمي وال تزال أيضاً، فإن التمثيلالشيء أحيانًا على سبيل 
  يكون من القوة يعين: هو أعلى أنواع القوة. 
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واريخ ... املهم أن الرمي يف كل وقت جتد صما سبق، أو يف البندقية أو يف الوسواًء كان ظن الناس يف القوس في
  أنه هو ذروة القوة.

  ؟للحصرأن هذا  يكونإذاً: ما  :الطالب
   أن يبّني غاية القوة، فالقوة هذه هي الغاية يف كل وقت. لكن الرسول أرادما يكون للحصر  الشيخ:

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبَها  ((وفيه أيضًا دليل يف قوله عليه الصالة والسالم:  ة ثر على ك ]37))[النمل:فـَ
           يلون ألوامرها يقول:جنود سليمان؛ ألن هذه امللكة اليت هلا العقل العظيم، وعندها القوم املطيعون، الذل

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبَها  (( لقصة أن جنوده ] ومل يبّني هذه اجلنود، لكنه مر يف أول ا37))[النمل:فـَ
، واإلنس، والطري. هذه كلها ممكن أن يسلطها عليهم، إذا سّلط اجلن ما هلم قبل ا، ولئن ثالثة أصناف: اجلن

  الطيور فنقبوا عيوم أيضاً ال قبل هلم ا. سّلط
   .أن اجلنود اليت لسليمان ال ميكن هلؤالء أن يقابلوها، ال كمية وال كيفية :فاحلاصل
كان العمال يرسلون إىل أمري املؤمنني من   .....املرسل، طيب كيف كان  ....إرسال الرسالة ينبغي  .... :الطالب
  .....عامل 
باب التعجب واملبالغة، وإال ال شك أن األول أوىل، لكن مثلما قلت اآلن: أم كانوا نعم. بس من  الشيخ:

يقولون: إىل فالن من فالن، مث صاروا يقولون: إىل فالن ويأتون باالسم يف اآلخر. ميكن هذا من باب التعجب 
  واإلكرام مع الغري.

  ؟..... :الطالب
  ن هذه من األمور العادية وليست عبادة.، ولك....أو أا  .....ما أعرف هل هي  الشيخ:
  ؟...سليمان قبل  .....أو بعده، الظاهر  ........قبل  :الطالب
] فهل كان سليمان كتب: بسم اهللا الرمحن 30))[النمل:ِإنُه ِمْن ُسَلْيَماَن  ال. هي أخربت قالت: (( الشيخ:

عليهم اخلط اآلن، يعين:  ....خٌرب منها، ليس  الرحيم، من سليمان أال تعلوا علي وائتوين مسلمني؟ ألن هذا
ِإنُه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنُه ِبْسِم  الرمحن الرحيم، وهلذا قالت: (( ليست تقرأ الكتاب حىت نقول: من سليمان بسم اهللا

اا ثناء التفسري قلنا أحسن من أ].حىت إننا أيضاً يف 31 - 30))[النمل: َأال تـَْعُلوا َعَلي اللِه الرْحَمِن الرِحيِم * 
  .....] بغريها وإن مل 30))[النمل:ِإنُه ِمْن ُسَلْيَماَن  : ((فهمت

  ؟.....بالطال
  صحيح، الكافر ليس له حٌق يف أرض اهللا وال يف مال اهللا، حىت املال ما له حق فيه. الشيخ:
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ال جيوز له أن يفعل هذا، لو كان هلم حق ما  وجه ذلك: أنه لو مل يكن هكذا لكان ديده ذا األمر حمرماً؛ إذ
  أجاز له أن يفعل وخيرجهم من أرضهم.

  أنه فرق بني الذلة والصغار. .....عن داود  .....من قال: الصغار ..... :الطالب
  ال ما يصري، حنن قلنا: الذلة يف النفس، والصغار يف البدن. الشيخ:
  ة ؟(( فلنأتينهم )) فيها رد على اجلربي :الطالب
َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد  ميكن يستدل ا، على أن اإلنسان يفعل باختياره؛ لقوله: (( الشيخ:   ].37))[النمل:فـَ

املأل  " في الهمزتين ما تقدم" ] 38))[النمل:قَاَل يَا َأيـَها الَمَألُ َأيُكْم يَْأتِيِني بَِعْرِشَها  مث قال اهللا تعاىل: ((
  ].38))[النمل:يَا َأيـَها الَمَألُ َأيُكْم  حتقيقهما.. حتقيق اهلمزتني (( أيكم، ما الذي تقدم؟

  )).يا أيها المأل وّيكم  وتسهيل الثانية بقلبها واواً ((
 ] منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك ال بعده38))[النمل:يَْأتِيِني بَِعْرِشَها قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن  ((" 
  ] من أين عرف أم سيأتون مسلمني إليه؟ 38))[النمل:قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن  ((قال:  ".

وينقادوا، فهو  عرف ذلك من أم إذا مسعوا مبا قال الرسول الذي قال له: ارجع إليهم، فإنه ال بد أن يستسلموا
نه نيب، فاملسألة دائرة بني أن يكون حكم ، وجيوز أن اهللا سبحانه وتعاىل أوحى إليه بذلك ألئنأيضًا حكم بالقرا

  بكوم يأتون مسلمني بناًء على القرينة، وحيتمل أن يكون ذلك وحي من اهللا سبحانه وتعاىل.
] نّبه املفّسر على أنه إذا كان العرش ُأخذ قبل أن يأتوا 38))[النمل:قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن  ولكن قوله: ((

  جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس جبائز.مسلمني إليه، فهو 
اهلا حمرتم قبل أن م، فوإال ال؟ كون قد أحرزت ماهلا، وقد محتهويف هذا نظر؛ ألا هي مبجرد ما تفارقه مسلمة ت

َأال تـَْعُلوا  تصل إىل سليمان مبجرد إسالمها، وهي إذا غادرت ستأيت بال شك مستسلمة، فإنه قال هلم باألول: ((
أنه إذا كان قبل إسالمهم جاز له أخذه، وإذا   - واهللا أعلم- ] وليس غرضه 31))[النمل:تُوِني ُمْسِلِميَن َعَلي َوأْ 

  كان بعده مل جيز.
مث إن الظاهر أيضًا أن سليمان ال يريد متلك هذا العرش، وإمنا يريد إظهار قوته أمامها، وأنه استطاع أن يأيت 

  يتملكه حىت يرد ما قاله املؤلف.بعرشها قبل أن يصلوا إليه، وال يريد أن 
  ].38))[النمل:َأيُكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن  ملا قال: ((

 "))  هو القوي الشديد] 39))[النمل:قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجن ."  
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قلنا: فالن عفريت يعين: قوي شديد أو نقول العفريت القوي الشديد، وال زال هذا املعىن إىل اآلن موجوداً، إذا 
  بعد أبلغ من هذا.

  ].39))[النمل:قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجن َأنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإني َعَلْيِه َلَقِوي َأِميٌن  ((
  آيت هي اسم فاعل أو فعل؟ 

  فعل. :الطالب
  ما تقولون أنتم؟ الشيخ:

  نعم فعل. :البالط
  ما اسم الفاعل من أتى؟ما خيالف  الشيخ:
  آت. :الطالب
  كل آٍت قريب، وهنا؟  الشيخ:
  اهلمزة أصلها أأت. .... :الطالب
  يعين: ما يصلح أن أقول: أنا آٍت إليك به قبل أن تقوم من مقامك؟ الشيخ:
  يصلح. :الطالب
  عال.يصح، لكن الظاهر أا فعل ألن هذا العمل من األف الشيخ:
  ...الباء  .... :الطالب
  ال. حىت هذه أنا آٍت به. الشيخ:

] ولكن األقرب أنه فعل يقربه، أن األصل يف العمل األفعال، والكاف معمول ألنه 39))[النمل:َأنَا آتِيَك بِِه  ((
  ؟ وايش هو ؟... الصاويهذا حاشية ...مفعوٌل به، فهذا هو األصل

)) الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداة إلى نصف َل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َأنَا آتِيَك بِِه قـَبْ  ((قال: " 
  ". النهار

)) املراد أنا قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك  هذا ال دليل عليه، هذا من األمور اليت ال دليل عليها، ولكن قوله: ((
  م، ال زال إىل اآلن موجوداً هذا األسلوب.آتيك به بسرعة، وهذا أسلوٌب معروف، أنا أجيبه قبل أن تقو 

  فاملعىن: أنا آتيك به بسرعة.
على ما أي:  ]39))[النمل:َأِميٌن  )) أي: على حمله ((َلَقِوي  )) أي: على هذا العرش ((َوِإني َعَلْيِه  ((" 

  ". فيه من الجواهر وغيرها
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     األمر أن حيضره قبل أن يقوم من مقامه، فقال: ملا قال: آتيك به، هذا إخبار، ولكن حيتاج إىل تأكيد هلذا 
))  ي َعَلْيِه َلَقِويذه السرعة.َوِإن ولست بضعيف، بل سوف أحضره ((  

] أي: ال أخون فيه بشيء ال على نفس العرش وال على نفس ما فيه من اجلواهر 39))[النمل:َأِميٌن  وأيضًا ((
  وغريها.

َر َمِن  عامل كما قال اهللا تبارك وتعاىل عن بنت صاحب مدين: (( وهذان الوصفان حيتاج إليهما كل ِإن َخيـْ
] وهذان الوصفان مطلوبان يف كل عمل؛ ألنه إذا فاتت القوة مل حيسن 26))[القصص:اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي اَألِميُن 

  بسبب اخليانة. العمل من أجل العجز، وإذا وجدت القوة ولكن فاتت األمانة فإنه أيضاً يتخلف العمل
  ال دليل عليه  " من الذي قاهلا؟ قال سليمان أريد أسرع من ذلك" 

لم اسم اهللا )) أي: المنزل وهو آصف بن برخيا كان صديقًا يعقَاَل الِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب  ((ولكن " 
  ...." به أجيب عااألعظم الذي إذا د

  : مقصورالطالب
لكن حيتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي هللا األعظم املعروف أنه إذا دعي به اجاب دعا ...اسم ا  الشيخ:

  عنده علم من الكتاب، يعين: أن هذا الرجل قد جّرب وقد عرف أنه إذا دعا اهللا تعاىل ذا االسم أجابه.
قد جّرب إذا دعا  فيكون هنا أنسب أن يقال: إذا دعا به أجاب؛ ألن هذا الرجل عنده علم من الكتاب يعلم أو

  ذا االسم أجاب.
وهذا أيضًا ليس بالزم أن يكون هذا اإلنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو اهللا تبارك وتعاىل بامسه 
األعظم، وإمنا نقول: هذا الرجل أعطاه اهللا تعاىل علمًا من الكتاب املنّزل، وال شك أن اإلنسان العامل يعرف 

   تكون أقرب إىل اإلجابة، سواًء باسم اهللا األعظم أم بغريه.األدوات والصيغ اليت
أيهما أسرع؟ الثاين،  اهللا أكرب " )) إذا نظرت به إلى شيءَأنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  (("  يقول:

  هذا كلمح البصر.
))  أي: نظرك.ِإلَْيَك َطْرُفَك  )) أي: يرجع ((َأنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ((  

فأنت مثًال إذا نظرت هكذا أمامك، إن قلت هكذا بسرعة فائقة، وكأنه سبحان اهللا العظيم يأيت من اليمن إىل 
وَل ِإنَما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن يـَقُ  الشام ذه السرعة العظيمة؛ ألنه يأيت بأمر اهللا سبحانه وتعاىل، واهللا تعاىل ((

  ].50))[القمر:َوَما َأْمُرنَا ِإال َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر  ]، ((82))[يس:َلُه ُكْن فـََيُكوُن 
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فاهللا تبارك وتعاىل إذا أجاب الداعي ما احتاج إىل مدة وال إىل مهلة، ولكن مع ذلك يقّدر اهللا تبارك وتعاىل 
اهللا سبحانه وتعاىل، لكن هل ُيشفى كلمٍح بالبصر؟ ال. له األمور بأسباا، قد يدعو اإلنسان ملريض أن يشفيه 

أسباب تقّدر، لكن األسباب تنعقد فورًا إذا أراد اهللا تبارك وتعاىل أن جييب، مع أن اهللا قادر على أن يربئ هذا 
إليه  املريض بلحظة، مثلما كان الرسول عليه الصالة والسالم يؤتى أحياناً باملريض فيدعو له فيشفى بلحظة، جيء

  بعلي بن أيب طالب يف خيرب وهو يشتكي عينه، فبصق فيها ودعا فربئت كأن مل يكن ا وجع يف احلال.
فاهللا تبارك وتعاىل على كل شيٍء قدير، ولكن تأخر الشيء ال يدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس بقادر على 

ا، حىت خلق السماوات واألرض يف ستة أيام إبرائه حاًال، ولكنه يدل على أن اهللا حكيم يقّدر األمور بأسبا
  ذكرناها فيما سبق أنه لفائدتني: 

أوًال: ما اشتهر عند أهل العلم من أن اهللا تعاىل جعلها يف ستة أيام ليعلم العباد التأين يف األمور، وأن املهم 
  إحكام األمر ال التعجيل فيه.

ونات تتفاعل وتنتهي إىل الكمال، فلهذا صارت يف وشيٌء آخر: أن خلق هذه األشياء حيتاج إىل أسباب ومك
  ستة أيام.

)) فقال له: انظر إلى السماء! فنظر إليها، ثم رد بطرفه فوجده قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  ((هنا قال: " 
تحت موضوعاً بين يديه ففي نظره إلى السماء دعا آصف باالسم األعظم أن يأتي اهللا به فحصل بأن جرى 

  .اهللا اكرب!! غرائب القصص !" األرض حتى نبع تحت كرسي سليمان
أوًال: هل أن هذا هو الذي عنده علم من الكتاب قال لسليمان: انظر إىل السماء؟ ما يف دليل وال حاجة يدل 

  ] يف أي نظٍر أدرت طرفك إليه.40))[النمل:قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  (( ...
و نقول أنه جاء من األرض ونبع من حتت الكرسي! جيوز أنه جاء من األرض، جيوز جاء من فوق األرض، ثانياً: ل

أو جاء من حمل عاٍل جداً ونزل ... كل هذا ال ينبغي اجلزم به، بل يقال: إن اهللا على كل شيٍء قدير، املهم أن 
  العرش حضر بلحظة قبل ما يرتد إليه طرفه.

" هذه أشكلت على النحويني ألم يقولون من قواعدهم:  )) أي: ساكناً  عنده َرآُه ُمْسَتِقرافـََلما  ((ويف قوله: " 
  .إذا كان الظرف أو اجلار وارور متعلقه عاماً فإنه جيب حذفه

مثالً تقول: زيٌد يف البيت، ما جيوز تقول: زيٌد كائٌن يف البيت، بل جيب حذف كائن ألنه عام، أما إذا كان خاص 
زيٌد حمبوٌس يف البيت فيجب ذكره؛ ألن حمبوس لو حذفت ما دل عليها دليل، خبالف زيٌد يف البيت فإنه  مثل:

  مبجرد أنه يتبني للمخاطب أن املعىن كائٌن فيه أو موجود فيه.
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  فهم يقولون: إذا كان اجلار وارور متعلق أو الظرف متعلقه عاماً وجب حذفه.
  وهنا مستقر عام أو خاص؟ 

  خاص الطالب:
كلمة مستقر عام إذا قلت: زيٌد يف البيت أو مستقٌر يف البيت يعين: كائٌن فيها، وابن مالك خلينا نشوف   الشيخ :

  يقول:

  وأخبــــــروا بظــــــرف او بحــــــرف جــــــرّْ 
  

  نـــــــــاوين معنـــــــــى كـــــــــائٍن أو اســـــــــتقرّ   
  

، د مطلق الوجو هو استقراٌر خاص غري لكن قالوا: إن االستقرار هنا ليس االستقرار العام حىت جيب حذفه، بل 
)) الحظوا لو فـََلما رَآُه ُمْسَتِقرا  صار كاملعىن اخلاص، ولذلك ذُكر (( داستقراراً خاصاً غري مطلق الوجو  فلما كان

كائنًا عنده لكن ما تدل على أن عنده  قال: فلما رآه عنده ما تدل على املعىن يف كلمة مستقر، صحيح ملا رآه 
  وثبات. هذه الكينونة كانت باستقرارٍ 
)) ما أشار إليه العفريت يف األول وهو القّوة واألمانة؛ ألنه بالقوة واألمانة ُمْسَتِقرا  وأيضًا رمبا يفهم من قوله: ((

يأيت العرش على ما هو عليه ما يتكّسر، اإلنسان الضعيف مثًال رمبا عند محله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما 
جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط  ....أمينًا ما يهّمه أن  أشبه ذلك فيتكّسر، أو إذا مل يكن

  فاحلاصل: أن هذا االستقرار له معىن خاص غري االستقرار العام فلذلك ذُكر. عليه.
  نعم  " إىل آخره. ))ِمْن َفْضِل رَبي  )) أي: اإلتيان لي به ((ِعْنَدُه َقاَل َهَذا  فـََلما َرآُه ُمْسَتِقرا ((" 

  :... الطالب


